Božie kráľovstvo našou voľbou (Izaiášovský advent II.)
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Izaiáš 1,18-20 „18 Poďte len a súďme sa - vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na
2. adventná
sneh; ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. 19 Ak ste povoľní a poslúchnete, okúsite dobro krajiny. 20
ecav.rankovce.sk
Ak sa však zdráhate a protivíte, okúsite meč; lebo ústa Hospodinove hovorili.“

Milí bratia a sestry v Pánovi!
Odborníci na vyučovanie zistili, že človek si zapamätá:
90% z toho, čo sa učil popritom, ako robil to, čo sa
učil;
75% z toho, čo robil potom, ako sa to naučil,
50% z toho, o čom sa rozprával s inými v diskusii
30% z toho, čo sa videl v názorných ukážkach,
20% z audiovizuálnych materiálov,
10% z toho, čo čítal
a iba 5% z toho, čo počul.

To nie je pre nás, kazateľov, ktovieaká útecha.
Čo si ľudia zapamätajú z našich kázní? 5%? Ak vôbec,
že?
Tak schválne, čo si pamätáte z kázne spred
týždňa? Ja vám iba pripomeniem, že sme vychádzali
z knihy proroka Izaiáša, z jej prvých veršov
a v závere kázne sme došli ku konštatovaniu, že Pán
Boh vidí svet v jeho problémoch a sám k nemu prichádza, aby pomohol, aby veci riešil. To je obsah prvej
adventnej nedele: Pán prichádza.
My sa dnes posúvame ďalej. Pozrieme sa na
ďalšie kľúčové slová z Izaiášovho proroctva:

Iz 1,18-20
Čo sme tam počuli? Pán Boh cez proroka pozýva ľudí k súdu, v iných prekladoch k prejednaniu situácie: „Poďte, prejednajme to“, alebo: „ukážme si“
(kral.), „vyjasnime si to“ (ekum.).
„Ak sú vaše hriechy červené ako šarlát, môžu
zbelieť.“ Hoci šarlát či purpur bolo veľmi intenzívnym
farbivom, z ktorého textília nijakým spôsobom nemohla obelieť, Božie odpustenie je zázračné, ale možné. A
Pán Boh chce odpustiť. (Ž 103,11–14; Iz 38,17;
43,25; 44,22; Mich 7,19) A potom hovorí: Ďalej už
poďte dobrou cestou.
To bolo posolstvo pre Izrael, ktorý sa však nespamätal a prišlo na nich, čo prišlo.
Nám Pán Boh pri úprimnej spovedi tiež odpúšťa naše viny a takisto sme už potom pozvaní voliť si dobrú cestu. Ňou je samotné Božie kráľovstvo.
Ó, áno, Božie kráľovstvo - je čisto naša voľba.

1. Ako si môžem zvoliť Božie kráľovstvo? Môžem si zvoliť cestu do Košíc z Bidoviec
cez Ďurďošík po starom, alebo sa vybrať po diaľnici –
čo je kratšie? Môžem si zvoliť, čo budem obedovať,
večerať, či pôjdem zajtra z práce rovno domov, môžem
si zvoliť podstatnejšie hodnoty pre celý život – adresu
bývania, druh zamestnania, životného partnera, ale: dá
sa zvoliť pre seba aj Božie kráľovstvo? Najmä keď
som v ňom ešte nebol a som do neho zatiaľ iba pozvaný?
Samozrejme, že dá: keď uveríš Bohu a Jeho posolstvu. Podľa svojej viery aj dostaneš miesto v tom
Božom kráľovstve, alebo podľa svojej neviery nedostaneš.
Písal sa rok 1274. To je dávno, poviete, no áno, dávno, ba ten rok sa písal ešte aj z druhej strany, pred Kristom. V dnešnej Sýrii došlo k veľkej bitke medzi dvoma

svetovými veľmocami – Chetitmi a Egypťanmi. Chetiti
žili na území dnešného Turecka a Egypťania tam, kde je
aj dnes Egypt. Teda približne tak. Bitka sa viedla
o územie medzi nimi, územie Amorejcov, neskôr sa
z neho stal Kanaán.
O priebehu bitky veľa nevieme, zomrelo tam veľa
ľudí a faraón Ramzes II. sa vrátil domov ako víťaz. Víťazstvo mu prinieslo obrovské meno, nazývali ho Ramzes Veľký, pomenovali po ňom aj mesto, ktoré sa spomína v Biblii (2M 1,11), mal okolo 100 detí, jeho múmia
je dnes uložená v Káhire...
Bol by to skutočne veľký kráľ, keby .. to všetko bola
pravda. Bitka s Chetitmi totiž dopadla celkom inak, on
prehral, ale domov prišli všetci bojovníci so správou, že
sú víťazi, aby mali slávu od svojich. Propaganda je naozaj mocná a dodnes mocne pôsobí.

Rovnako na nás dnes pôsobí aj propaganda
Diabla. Snaží sa nás odhovoriť od dobrej cesty
s Pánom Bohom. Za každú cenu. Všetkými možnými
spôsobmi.
Podarilo sa mu to pri Izaiášových súčasníkoch,
podarí sa mu to aj pri nás? Voľba je na nás. Kto uverí
správnej pravde, Pánu Bohu, len ten bude spasený.
Dávajme si pozor!

2. A čo ak si nezvolím dobre?

Pán
Boh ponúkal cez proroka ľuďom dobro krajiny, ak sa
spamätajú. Ale ak nie?
Ponuka je jasná. Ak ti lekár ponúkne liek na
tvoju chorobu a ty sa mu vysmeješ, pretože si čítal
nejaký horoskop, v ktorom si sa dozvedel, že sa ti
všetko upraví a ty vieš veríš horoskopu ako lekárovi ...
No, neviem, niekto tu je potom asi blázon. Lekár
s jeho vzdelaním a mnohými skúsenosťami v boji proti chorobám to asi nebude.
Božia ponuka hovorí o voľbe Božieho kráľovstva. Pán Boh ti neponúka nič iné, nijakú inú cestu. Nečakaj, že ešte príde s lepšou ponukou. Ak chceš
byť v Jeho krajine ako kedysi mohol Izrael ostať
v Kanaáne, keby sa bol spamätal, tak Pán Boh čaká
iba na tvoju vieru. Na to, že Mu proste uveríš.
Izrael však vtedy sklamal, vysmial sa Izaiášovi,
vysmial sa Pánu Bohu a ľudia si povedali, že to predsa
dajú po svojom. To je ale bláznovstvo. Spoliehať sa,
že sme múdrejší ako Božie rady a skúsenejší ako On,
kto nám dal život a všetko riadi. V takej márnomyseľnosti nečudo, že skončili kdesi v Tramtárii Asýrie
a neskôr Babylonie. V akej Tramtárii chceme skončiť my, ak naša viera nebude úprimnou vierou, ale
iba vierou „akože“?
Pán Boh nechce ani pre nás, aby sme boli odsúdení. 2. adventná nedeľa svedčí o Božom kráľovstve, s ktorým Pán Boh prichádza do nášho sveta.
A my na tento Jeho príchod odpovedáme svojím životom viery – už či tak, alebo celkom naopak.
Je to naša voľba. Osobne každého jedného. Buďme
však múdri, prosím. Amen.

